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Κοινωνικά Προβλήματα Συστατικά Στοιχεία
Η Διαθεσιμότητα – Κινητικότητα ως
πολλαπλασιαστής κοινωνικών
προβλημάτων
Όλγα Στασινοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κοινωνικής Πολιτικής

• Ένα κοινωνικό πρόβλημα δεν είναι ατομική
υπόθεση, αφορά το κοινωνικό σύνολο και
σηματοδοτεί σοβαρό κενό στην κάλυψη
αναγκών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
• Πρέπει και οι ίδιοι οι άνθρωποι να αξιολογούν
αυτές τις αρνητικές καταστάσεις ως πρόβλημα.
• Κάθε πρόβλημα παραπέμπει στην αναζήτηση
λύσεων και οι προτεινόμενες λύσεις συνιστούν
μέρος της αναγνώρισης μιας αρνητικής
κατάστασης ως κοινωνικό πρόβλημα.

Στην κοινωνική κατασκευή των κοινωνικών
προβλημάτων παίζουν ρόλο

Η διαθεσιμότητα-κινητικότητα πλήττει την
κοινωνική συνοχή

• Η έκταση και η ένταση ενός φαινομένου

1.

Οξύνει τα κοινωνικά προβλήματα της
φτώχειας, του αποκλεισμού και της
ανασφάλειας ενώ συγχρόνως αναδεικνύει και
ενισχύει το διευρυνόμενο έλλειμμα κάθετης
και οριζόντιας κοινωνικής συνοχής.

2.

Πολλαπλασιάζει και βαθαίνει τα κοινωνικά
προβλήματα με την περαιτέρω συρρίκνωση
των υπηρεσιών σε ένα μεγάλο φάσμα του
ελληνικού κοινωνικού κράτους, και την
υποβάθμιση της κοινωνικής τους αξίας.

• Οι ιδεολογικοί προσδιορισμοί και ο
στιγματισμός ομάδων ανθρώπων με διακριτά
χαρακτηριστικά που θέτουν σε λειτουργία τη
διαδικασία «φταίει το θύμα»
• Ο κυρίαρχος εκφερόμενος λόγος όπως
νοηματοδοτεί, νομιμοποιεί και αναπαράγει το
κοινωνικό πρόβλημα

Τα κυρίαρχα δίπολα της αντιπαράθεσης
που υποσκάπτουν την κοινωνική συνοχή

Αποδόμηση της εργασίας όπως στον
ιδιωτικό τομέα της αγοράς

• Ιδιωτικό - Δημόσιο : Οι «προνομιούχοι» του
δημοσίου εναντίον των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα.
• Ατομικό – Συλλογικό: Ατομικές λύσεις (βύσμα)
εναντίον συλλογικοτήτων αγώνα και
αλληλεγγύης.
• Επίσημο –Ανεπίσημο: Θεσμοθετημένοι κανόνες
( που συχνά δεν ακολουθούνται) εναντίον
θεσμοποιημένων λύσεων (με ευρεία αποδοχή).

• Στέρηση του δικαιώματος στην εργασία, και ενίσχυση
της ανασφάλειας, όπως στον ιδιωτικό τομέα, με
ανατροπή των σταθερών της στρατηγικής του βίου.
• Επέκταση και στον δημόσιο τομέα της αποδόμησης
της εργασίας, με επακόλουθο τα κοινωνικά
προβλήματα που ενισχύει να πλήττουν κοινωνικούς
θεσμούς σε μεγαλύτερη έκταση.
• Απρόβλεπτες επιπτώσεις από την αλλαγή στάσεων
και απαξίωση της εργασίας που αποτελεί μεταξύ
άλλων μέσο κοινωνικής ένταξης και κοινωνικοποίησης.
• Ενίσχυση του δημιουργικού πράττειν με αλληλέγγυες
και μη- χρηματικές μορφές-Ρωγμές στον καπιταλισμό.
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Επίλογος και Αρχή
Υπάρχουν λύσεις, αλλιώς δεν είναι πρόβλημα.
• Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό τους, η ολοκληρωμένη
ανάλυση των προβλημάτων είναι θέμα επιστημονικών
γνώσεων και διαδικασίας, αλλά επίσης αξιακού
πλαισίου και σχέσεων εξουσίας. Αναδύονται οι βαθιές
κοινωνικές αντιθέσεις.
• Η αξιολόγηση, επιλογή και υλοποίηση των λύσεων
αποτελεί θέμα ανοιχτό, αντικείμενο αντιπαράθεσης
όχι μόνο με κέντρα εξουσίας, αλλά και με μια
κυρίαρχη κουλτούρα ριζωμένων πρακτικών
διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.
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